Aan drie van haar broers in Florence (1)
Over de liefde van de Verlosser, die voor ons is gestorven. Over de verachting van de wereld en de
vereniging door de liefde.
In de naam van Jezus Christus, de Gekruisigde, en van de zoete Maria.
Dierbaarste broeders in Christus de zoete Jezus, gedenk de liefde boven alle maat, die onze zoete
Verlosser voor ons gehad heeft, die zichzelf de dood gaf om ons het genadeleven te schenken. Niets
anders wilde onze Zaligmaker. Hij had gezien, dat wij buiten de orde van de liefde getreden waren,
en om ons die vereniging met de liefde terug te geven, heeft Hij zich willen verenigen met de
schandelijkste dood, die Hij kon uitkiezen. Ach! hoezeer zag onze Zaligmaker, dat wij ziek waren
door het ongeregelde verlangen, dat wij in ons hebben, naar de vluchtige dingen, die voorbijgaan als
de wind en die zo dikwijls ontrouw zijn aan ons of wij aan hen. En daarom bid ik u, ik Catharina,
onwaardige en onnuttige dienstmaagd, dat u al uw hoop zult stellen in God, en dat u niet wilt
vertrouwen op dit sterfelijke leven, dat zo ontrouw is. Ik bid u, dat u als vrijgekochte slaven uw
verlangen en de liefde van uw ziel met alle ijver wilt stellen op uw Heer, die u heeft vrijgekocht,
zoals de heilige Petrus zegt: „Hij heeft u niet vrijgekocht met goud of zilver, maar met zijn
allerzoetst en kostbaar Bloed.”
En daarom bid ik u, dierbaarste broeders, dat u die zoete prijs hoog wilt achten, dat is dat u hem wilt
beminnen; en om te tonen, dat u hem bemint, wees altijd beminnaars en beoefenaars van de
geboden van God. En in het bijzonder bid ik u en zet ik u ertoe aan, vanwege de gekruisigde
Christus, dat u het eerste en laatste gebod van God zult beoefenen, dat is het gebod van de liefde en
van de vereniging met God. Ik wenste u geheel ontbrandt te zien voor deze heilige liefde, en uw ziel
geheel van haar vervuld. Dit is de wens van mijn ziel. Omdat ik u deze liefde wil doen kennen, wil
ik u steeds verenigd en verbonden door die zoete band zien, zodat noch de duivel, noch de woorden
van geen enkele mens u kunnen losmaken.
Herinner de woorden, die Jezus Christus sprak: „Wie zich vernedert, zal verheven worden.”
Benincasa, u die de oudste bent, wil de minste van allen zijn; en u Bartolomeo, wil de mindere van
de minste zijn; en u Stefano, ik bid u, dat u zich onderwerpen wilt aan God en aan hen. En zo zult u
met grote zoetheid volharden in de meest volmaakte liefde. God geve u steeds zijn meest volmaakte
genade. Meer schrijf ik u niet. Volhard in de heilige en zoete genieting van God. Jezus zoet, Jezus
de Liefde.
(1) De drie broers van Catharina, Benincasa, Bartholomeus en Stephanus vestigden zich in 1378 te
Florence. Men vindt hun namen op de registers van de buurten van Santa-Croce en van SanSpirito. Het schijnt dat Benincasa belangrijke verliezen had geleden en dat Nicolas Soderini hem te
hulp kwam, zoals uit een andere brief blijkt.

